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چکیذٌ:
قتکَ ُای صـگؼ ةیـیو اىؼوزه در کارةؼدُای ىعحهفی ةَ کار گؼـحَ ىی قٌّغ آٌچَ ایً قتکَ ا را ىّرد جّزَ ةیكحؼی كؼار
ىی دُغ كاةهیث ُای کهیغی ُياٌٍغ اٌػٌاف در جّزیع و ٌّع کارةؼد اؿث اىؼوزه ةـیاری از کارةؼدُایی کَ ىغیؼیث ةازدُی
قتکَ ُای صـگؼ را ىِيحؼ ىی کٍغ کارةؼدُای ٌظیؼ کارةؼدُای ٌظاىی و صـاس اؿث .ةا وزّد پیكؼـثُای مّرت گؼـحَ در
ایً ٌّع قتکَُا ،گؼه ُای صـگؼ ةَ دنیم جػغاد زیاد ،اٌغازه کّچك و روش كؼارگیؼی اكحىاییٍُّ ،ز ُو ةؼای جاىیً اٌؼژی
ظّد ،ىحکی ةَ ةاجؼیُایی ةا جّان اٌغك ىیةاقٍغُ .يچٍیً از آن زایی کَ کارایی قتکَُای صـگؼ ةَ قغت ةَ ًّل غيؼ
قتکَ و پّقف قتکَای آن ةؼ اؿاس ردیاةی ةؼای رؿیغن ةَ ُغف ُا واةـحَ اؿث ،ةٍاةؼایً نضاظ ٌيّدن انگّریحو ُای ذظیؼة
اٌؼژی در ًؼاصی قتکَ ُای صـگؼ ةا غيؼ ًّالٌی ،در ةضخ کیفیث رد یاةی ؿیـحو ةـیار اُيیث دارد .اىؼوزه روشُای
ىغیؼیث پّیای جّان کَ ةَ کاُف ىنؼف اٌؼژی قتکَُای صـگؼ ةػغ از ًؼاصی و كؼارگیؼی آنُا ىیپؼدازٌغ ،از ةاالجؼیً
اُيیث ةؼظّردار ىیةاقٍغ .در ؿالُای اظیؼ ةؼای ىغیؼیث پّیای جّان ،جّزَ ةَ اةؽارُای ُّقيٍغ و جّاٌيٍغی ٌظیؼ ,انگّریحو
ُای ـؼااةحکاری روٌق چكوگیؼی یاـحَ اؿث .ىا ٌیؽ در ایً جضلیق ةؼ آٌیو جا ةا اؿحفاده از جاةع ُؽیٍَ زغیغی راه صهی کارا
ةؼای ةِیٍَ ؿازی کیفیث ردیاةی و ُيیٌٍّر صغاکذؼ ؿازی پّقف در قتکَ ُای صـگؼ ةی ؿیو ارائَ دُیو و ؿپؾ ةَ وؿیهَ
انگّریحو ُای ـؼااةحکاری(ژٌحیك) و قتکَ غنتی ایً جاةع ُؽیٍَ را ةَ قکهی ةِیٍَ صم ٌياییو.
کلمبت کلیذی :کلمبت کلیذی :شبکٍ حسگر بی سیم ,کبَش اوررشی ,افرسایش ممرر ,بُبرًد مملکررد ردیرببی
الگًریتم شبکٍ مصبی ي شوتیک(فراابتکبری)

 .1مقذمٍ
در قتکَ ُای صـگؼ ةیـیو ىػيّال از کار اـحادن یك گؼه جلؼیتاً جادیؼی در ىلغار جعيیً زده قغه ٌغارد انتحَ ىيکً اؿث
از کار اـحادن یك گؼه در ؿٌش پّقف قتکَ صـگؼ جادیؼ زیادی داقحَ ةاقغ ةعنّص اگؼ چگانی گؼه ُا در ٌاصیَ ىّرد ٌظؼ
صغاكم ةاقغ ىٍظّر از چگانی گؼه ُا ٌیؽ جؼاکو گؼه ُا در ٌاصیَ ُای ىعحهؿ ىّرد ةؼرؿی در قتکَ صـگؼ ةیـیو ىیتاقغ .در
ایً قتکَ ُا ،گؼه ُای صـ گؼ ةا جػغاد زیاد ،در ىضیي ىّرد ىٌانػَ و یا در ىضغوده ةـیار ٌؽدیك ةَ آن ةؼای اٌغازه گیؼی
ـاکحّرُای ىّرد ٌظؼ زایگػاری ىی قٌّغ .ىکان ایً گؼه ُا از كتم ىكعل ٌكغه ،کَ ایً ىـأنَ ،ةَ ؿادگی کار ،زایگػاری
صـگؼُا در قتکَ کيك ىی کٍغ اىا ىـئهَ پّقف را ةا ةضؼان ُای زیادی روةؼو ىی کٍغ ةؽرگحؼیً ةضؼان پّقف قؼایٌی
اؿث کَ گؼه ُا در ؿٌش ىضیي ىّرد ةؼرؿی و ُغف قتکَ ُای صـگؼ ةیـیو ةَ قکم کاىال ٌاىحػادل پؼاکٍغه قغه ةاقٍغ در
ایً صال جىيیٍی ةؼای پّقف کم ىضیي ىّرد ةؼرؿی وزّد ٌغارد و چّن ٌيیحّان ىضم كؼار گؼـحً گؼه ُای صـگؼ را از
كتم جػییً ٌيّد پّقف کم ىضیي ةَ ىعاًؼه ىیاـحغ از ًؼف دیگؼ ٌیؽ ةَ ظاًؼ ٌیاز ةَ وزّد ىـیؼُای ىكعل ةؼای پّقف
ىضیي ىیتاقغ یػٍی ةایغ ىـیؼُایی کَ ةَ چاُك ىٍحِی ىیكّد کاىال ىكعل قّد در کارُای اٌسام قغه در صّزه پّقف
امّال ىـئهَ ىـیؼیاةی از ىـئهَ پّقف در قتکَ صـگؼ زغ ا گؼدیغه اؿث اىا واكػیث ایً اؿث کَ ةَ ُیچ غٍّان ٌيیحّان
ىـئهَ ىـیؼیاةی و پّقف را در قتکَ صـگؼ ةیـیو از ُو زغا کؼد و ىِيحؼیً دنیم ایً ىـئهَ از آٌسایی ؿؼچكيَ ىیگیؼد
کَ اگؼ ـؼض کٍیو در یك قتکَ صـگؼ ةیـیو جػغادی گؼه در ىٌٍلَ ةَ مّرت ٌا ىحّازن پؼاکٍغه گؼدیغه اٌغ و ىا ىیعّاُیو
اًالغات در ایً ىٍاًق را ةَ وؿیهَ صـگؼُا دریاـث و ةؼای چاُك ارؿال کٍیو ةایغ از جياىی گؼه ُا ةَ چاُك ىـیؼُایی
وزّد داقحَ ةاقغ جا ةحّان غيهیات ىـیؼیاةی و اٌحلال اًالغات ىّرد ٌظؼ را اٌسام داد اىا در ایً ةیً زىاٌی کَ ىیعّاُیو ةَ
ىـئهَ پّقف در ؿٌش ُيیً قتکَ ةپؼدازیو مّرت ىـئهَ جؾییؼات زیادی ىیکٍغ ىِيحؼیً ىـئهَ در ایً صانث ایً اؿث کَ
کغام گؼه ُا ةایغ ةؼای ؿاظث ىـیؼُا اؿحفاده گؼدٌغ و ُيیٌٍّر ایً گؼه ُا جا چَ زىاٌی ةَ روقً ةّدن ظّد اداىَ دٍُغ
ةٍاةؼایً ُؼ دو ىـئهَ پّقف و ىـیؼیاةی در قتکَ ُای صـگؼ ة یـیو دو ىـئهَ کاىال ىِو و صیاجی ةؼای اـؽایف ًّل غيؼ
قتکَ و پّقف صغاکذؼ ىٌٍلَ ىّرد ٌظؼ ىیتاقغُ .يیٌٍّر در قتکَ ُای صـگؼ ةیـیو جالش گؼدیغه اؿث کَ پؼوجکهِای
ىـیؼیاةی کَ ةؼای ایً قتکَ ُا ةَ کار گؼـحَ ىیكٌّغ ظّد ؿازىاٌغه 1ةاقٍغ] .[1,2ىِيحؼیً دنیم ظّد ؿازىاٌغه ةّدن
پؼوجکهِای ىـیؼیاةی ةؼای ایً قتکَ ُا ىحؾییؼ ةّدن جّپّنّژی ىّزّد در ایً قتکَ ُا و ٌتّدن زیؼ ؿاظث داةث و ىكعل
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ىیتاقغ اىا اگؼ ةَ ىـئهَ پّقف در ایً پّرجکهِا اُيیث داده ٌكّد ایً قتکَ ُا دچار ىكکالت زیادی ةَ وؿیهَ پّرجکهِایی
کَ جا ةَ صال ارائَ گؼدیغه اٌغ ىیكٌّغ و یا ظّاٍُغ قغ.امّال قتکَ ُای صـگؼ ةیـیو ةؼای ىنارف و کارةؼدُای ىعحهفی ىّرد
اؿحفاده كؼار ىیگیؼٌغ اىا پّقف کاىم ىٌٍلَ ىّرد ٌظؼ و ُيیٌٍّر ىـیؼیاةی ظّب و ىٌيئً از اُغاف امهی ایً پّرجکهِای
ىـیؼیاةی ىیتاقٍغ از ًؼف دیگؼ ىنؼف اٌؼژی در روٌغ ىـیؼیاةی ةؼ روی ًّل غيؼ قتکَ ُای صـگؼ ةیـیو جادیؼ ـؼاواٌی
ىیگػارد ةَ ُيیً دنیم ـاکحّرُای ةِیٍَ ؿازی کَ ةؼای ىـئهَ پّقف  ،ىـیؼیاةی  ،ىنؼف اٌؼژی در قتکَ ُای صـگؼ
ةیـیو ىٌؼح ُـحٍغ ةایغ ةَ مّرت یك ىـئهَ چٍغ ىػیاره (ـاکحّره) ىغل قٌّغ و ةَ مّرت یك ىـئهَ ةِیٍَ ؿازی ةا آٌِا
ةؼظّرد کٍیو جا ةحّاٌیو ىـئهَ پّقف ،ىـیؼیاةی ،ىنؼف اٌؼژی و ردیاةی را ةَ مّرت ةِیٍَ صم ٌياییو.
.2پًشش
در یك قتکَ صـگؼ ةیؿیو ىاٌیحّریٍگ ـىای ىّردٌظؼ (ُغف) ةـیار ىِو ىیةاقغ زیؼا ُغف امهی از كؼار صـگؼُا در
ىضیي ةَ ظاًؼ جضث ٌظؼ گؼـحً ایً ىضیي ىیةاقغ ةؼای ایً ىـئهَ ةایغ پؼوجکهی ارائَ ٌيّد کَ ةحّاٌغ ىیؽان ایً پّقف را ةا
جّزَ ةَ ـاکحّرُای ىٌؼح دیگؼ در قتکَُای صـگؼ ةی ؿیو ةِیٍَ ٌيایغ ةؼای ایً ىٍظّر کَ یکی از اُغاف امهی ایً جضلیق
ىیةاقغ در ایً جضلیق ةا اؿحفاده از زيعآوری دادهُا و ؿپؾ ارائَ جاةع ُؽیٍَ ةؼای ةِیٍَؿازی ـاکحّرُای ىٌؼح در
قتکَُای صـگؼ ةی ؿیو ةَ صم ىـئهَ ایساد ىـیؼُایی ةؼای اٌحلال داده ُای ُؼ صـگؼ ةَ چاُك ظّاُیو ٌيّد جا زىان
اٌسام ایً جضلیق جضلیقُای اٌسامقغه ةؼای ةِیٍَؿازی پّقف در قتکَُای صـگؼ ةیؿیو یا ـلي ةَ ىـئهَ پّقف
پؼداظحَاٌغ کَ ظّب چّن ةِیٍَؿازی در قتکَُای صـگؼ ةیؿیو ذاج ًا یك ىـئهَ چٍغ ـاکحّری اؿث ةَ ُيیً دنیم
ٌيی جّان ةا ایً ىـئهَ ةَ جنّیؼ یك ىـئهَ جك ـاکحّری ةؼظّرد ٌيّد ازایًرو جاةع ةِیٍَؿازی ىٌؼحقغه در ایً جضلیق یك
جاةع چٍغ ـاکحّر اؿث کَ ةحّاٌغ ةَ ًّر ُيؽىان چٍغ ـاکحّر ىِو ىٌؼح در قتکَُای صـگؼ ةیؿیو را ةَ ُيؼاه پّقف قتکَ
ةِیٍَ ؿازی ٌيایغ]. [3

-1-2محذيدیتَبی سختافساری یک گرٌ حسگر
غّاىهی چّن اكحنادی ةّدن ؿیـحو ،كاةهیث ىّرد اٌحظار ،جػغاد اٌتّه گؼهُا و ٌِایحاً غيهی قغن ایغهُا در ىضیي واكػی،
ىّزب گكحَ ُؼ گؼه یکـؼی ىضغودیثُای ؿعثاـؽاری داقحَ ةاقغ .ایً ىضغودیثُا در ذیم اقارهقغه و در ىّرد ُؼکغام
جّویضی ارائَ گؼدیغه اؿث :
َسیىٍ پبئیه :ةایـحی ؿیـحو ٌِایی ازٌظؼ اكحنادی ىلؼونةَمؼـَ ةاقغ .چّن جػغاد گؼهُا ظیهی زیاد ةّده و ةؼآورد ُؽیٍَ
ُؼ گؼه در جػغاد زیادی (ةانؼةؼ چٍغ ُؽار) وؼب ىی گؼدد ،ةٍاةؼایً ُؼ چَ از ُؽیٍَ ُؼ گؼه کاؿحَ قّد ،در ؿٌش کهی قتکَ،
مؼـَزّیی زیادی مّرت ظّاُغ گؼـث و ؿػی ىیقّد ُؽیٍَ ُؼ گؼه ةَ کيحؼ از یك دالر ةؼؿغ.

حجم کًچک :گؼهُا ةَ ٌـتث ىضغوده ای کَ زیؼ ٌظؼ دارٌغ ،ةعكی را ةَ صسو ظّد اظحناص ىیدٍُغ .نػا ُؼ چَ ایً
ٌـتث کيحؼ ةاقغ ةَ ُيان ٌـتث کارایی ةاالجؼ ىیرود و از ًؼـی در اکذؼ ىّارد ةؼای ایٍکَ گؼهُا زهبجّزَ ٌکٍغ و یا ةحّاٌٍغ
در ةؼظی ىکانُا كؼار ةگیؼٌغ ٌیازىٍغ داقحً صسو ةـیار کّچك ىیةاقٍغ.
تًان مصرفی پبئیه :ىٍتع جؾػیَ در گؼهُا ىضغود اؿث و در غيم ،اىکان جػّیه یا قارژ ىسغد آن ىلغور ٌیـث؛ نػا
ةایـحی از اٌؼژی وزّد ةَ ةِحؼیً ٌضّ ىيکً اؿحفاده گؼدد.
ورخ بیت پبئیه :ةَ ظاًؼ وزّد ؿایؼ ىضغودیثُا ،غيالً ىیؽان ٌؼخ اٌحلال و پؼدازش اًالغات در گؼهُاٌ ،ـتح ًا پاییً
ىیةاقغ.
خًدمختبر بًدنُ :ؼ گؼهای ةایـحی از ؿایؼ گؼهُا ىـحلم ةاقغ و ةحّاٌغ وظایؿ ظّد را ًتق جكعیل و قؼایي ظّد ،ةَ
اٌسام ةؼؿاٌغ.
قببلیت اوطببق :در ًّل اٌسام ٌظارت ةؼ ىضیي ،ىيکً اؿث قؼایي در ُؼزىاٌی دچار جؾییؼ و جضّل قّد .ىذالً ةؼظی از
گؼهُا ظؼاب گؼدٌغ .نػا ُؼ گؼه ةایـحی ةحّاٌغ ووػیث ظّد را ةا قؼایي ةَ وزّد آىغه زغیغ جٌتیق دُغ].[4

 -3الیٍ فیسیکی
در قتکَُای صـگؼ الیَ ـیؽیکی  ,ىـئّل اٌحعاب جکؼار ،ایساد جکؼار صاىم ،کكؿ ؿیگٍال ،قتکَ ىغوالؿیّن و
رىؽٌگاری داده اؿث .جا اکٍّن ،ةاٌغ جکؼاری  915ىگاُؼجؽ  ISMةَمّرت گـحؼده ةؼای قتکَُای صـگؼ پیكٍِاد و
اؿحفادهقغه اؿث .جّنیغ جکؼار و کكؿ ؿیگٍال ةیكحؼ ىعحل ًؼاصیُای ؿٌش پائیً در ؿعثاـؽار و ـؼؿحٍغه _گیؼٌغه
اؿث .ةٍاةؼایً در صّزه ایً ىلانَ كؼار ٌيیگیؼد.
در اداىَ ایً ةعف جيؼکؽ ىا ةؼ روی جادیؼاٌحكارؿیگٍال ،راٌغىان ٌیؼو و جيِیغُای ىغوالؿیّن در قتکَُای صـگؼ ظّاُغ
ةّد .ةـیار ةغیِی اؿث کَ ةؼكؼاری ارجتاًات ـّامم دور ةی ؿیو ُو ةَ زِث اٌؼژی و ُو ةَ زِث پیچیغگی ةـیار پؼُؽیٍَ
اؿث .در ًؼاصی الیَ ـیؽیکی در قتکَُای صـگؼ در ٌظؼ گؼـحً کيیٍَ کؼدن ىنؼف اٌؼژی ،اُيیث كاةمجّزِی صحی ةیكحؼ
از جأدیؼات ىضّ قغن و اٌحكار را ةَ ظّد اظحناص ىیدُغ .ةًَّرکهی ،ىیؽان صغاكم ٌیؼوی ىّردٌیاز ةؼای ارؿال یك ؿیگٍال
در ـامهَ ىفؼوض ٌ dـتحی از  dnىیةاقغ کَ . 4 <= n < 2جّان  nدر قتکَُای ةا آٌحًُای ٌؽدیك ؿٌش زىیً و کو
ارجفاع ٌؽدیك ةَ  4اؿث .ایً ویژگی ىیجّاٌغ ةَ دنیم صػف زؽئی ؿیگٍال ةَوؿیهَ اقػَ ةازجاب قغه از زىیً ةاقغ .ارجتاط
چٍغ گاىی در یك قتکَ صـگؼ ىیجّاٌغ ةًَّر ىؤدؼی ةؼ جأدیؼات در ؿایَ كؼار گؼـحً و گو کؼدن ىـیؼ ؽهتَ کٍغ اگؼ جؼاکو
اؿحلؼار گؼهُا ةَ صغ کاـی ةاال ةاقغ .ةًَّر ىكاةٍَُ ،گاىیکَ جهفات اٌحكار و ظؼـیث کاٌال كاةهیث اًيیٍان داده را ىضغود
ىیکٍٍغ ،ایً صلیلث ىیجّاٌغ ةؼای اؿحفاده ىسغد از جکؼار ـىایی ةکار گؼـحَ قّد .جاکٍّن چٍغراه صم ىؤدؼ ازٌظؼ ٌیؼو ةؼای

الیَ ـیؽیکی ارائَقغه اؿث اىا ةَ ٌظؼ ىیرؿغ ٍُّز جا رؿیغن ةَ روشُای اظحنامی و ؿازگار ةا قؼایي قتکَُای صـگؼ
ـامهَداریو .ةًَّر ٌيٌَّ ىلایـَ ىیان جيِیغُای ىغوالؿیّن دودویی و  mجایی ٌكان داده اؿث کَ ىغوالؿیّن  mجایی ةا
ارؿال چٍغیً ةیث ةؼ روی یك ٌكاٌَ ،ةاغخ کاُف جتادالت ىیقّد درصانیکَ ٌیازىٍغ ىنؼف اٌؼژی ةاالجؼ و ىغارات پیچیغهجؼ
اؿث .ایً ىّازٌَ ىیان ـاکحّرُا ٌكان ىیدُغ در ىضیيُای ةا قؼایي ٌیؼویی دقّار ،ىغوالؿیّن دودویی ازٌظؼ اٌؼژی ةـیار
ىؤدؼجؼ اؿث .ایً ىػياری ةااٌؼژی پائیً ىیجّاٌغ ةَ یك جکٍّنّژی ىغار ىسحيع ویژه کارةؼد )(ASICةؼای دؿحیاةی ةَ راٌغىان
ةاالجؼ در آیٍغه ٌگاقث داده قّد .اظیؼاً ؿیگٍالُای ةـیار ةاٌغ پًِ  UWBةَ دنیم ىنؼف اٌؼژی پائیً و ىغار ؿاده ةؼای
كـيث ـؼؿحٍغه –گیؼٌغه ةَغٍّان کاٌغیغ ةـیار ىٍاؿتی در قتکَُای صـگؼ ةَویژه ةؼای کارةؼدُای داظهی ىػؼـیقغهاٌغ.
UWBاز اٌحلال ةاٌغ پایَ ةِؼه ىیةؼد و ةٍاةؼایً ٌیازىٍغ جکؼار صاىم رادیّیی و واؿي ٌيیةاقغ .از ویژگیُای امهی ایً
جکٍّنّژی ىیجّان ةَ گؼیؽ از پغیغه چٍغ ىـیؼی اقاره کؼد].[5

-1-3مذیریت حرکت در شبکٍَبی حسگر بیسیم
در قتکَُای صـگؼ ةیؿیو ىّردی ارائَ روقی کَ ةحّاٌغ ُو ىغیؼیث جضؼك گؼهُا را اٌسام دُغ و ُو ایٍکَ ىـائم
ىعحهؿ جأدیؼگػار در ًّل غيؼ قتکَ را ةؼرؿی ٌيایغ ةـیار ةااُيیث ىیةاقغ زیؼا در اکذؼ جضلیلات اٌسامقغه در ایً صّزه
امّالً کارُای اٌسامقغه ةؼ روی  1یا ٌِایح ًا  2ىّرد جيؼکؽ کؼدهاٌغ و امّالً جضؼك را در ایً قتکَُا در ٌظؼ ٌگؼـحَاٌغ اىا
جضؼك و ىغیؼیث جضؼك در قتکَُای صـگؼ ةیؿیو ةـیار ىِو ىیةاقغ زیؼا درزىاٌی پؼوجکهِای اٌحعاب ؿؼظّقَ ىیحّاٌٍغ
ؿؼظّقَ ىٍاؿتی را ةؼای قتکَ صـگؼ ةیؿیو در ٌظؼ ةگیؼٌغ کَ جضؼك را ٌیؽ در جاةع ُؽیٍَ اٌحعاب ؿؼظّقَ در ایً قتکَُا
در ٌظؼ ةگیؼٌغ].[6
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یك قتکَ ىّردی ةیؿیو یك قتکَ ةیؿیو ؽیؼىحيؼکؽ اؿث .ایً قتکَ قاىم ىسيّغَای از گؼهُای جّزیعقغه اؿث کَ
ةغون ُیچ زیؼؿاظث یا ىغیؼیث ىؼکؽی ،یك قتکَ ىّكث را جكکیم ىیدٍُغ .در ایً قتکَُاُ ،یچ زیؼؿاظحی ىذم ىـیؼیاةی
ٌلٌَ دؿحؼؿی وزّد ٌغارد ،ةهکَ گؼهُا ةًَّر ىـحلیو ةاُو ارجتاط ةؼكؼار ىیکٍٍغ و ُؼ گؼه از ًؼیق ارؿال دادهُا ةؼای ؿایؼ
گؼهُا در ىـیؼیاةی قؼکث ىیکٍغ.

-5خًشٍ بىذی در شبکٍَبی حسگر بیسیم
گؼوه ةٍغی گؼهُا در ظّقَُا ةًَّر وؿیػی جّؿي زّاىع جضلیلاجی پػیؼـحَقغه اؿث جا ُغف ىلیاسپػیؼی و ةًَّرکهی

دؿحیاةی ةَ کارایی اٌؼژی ةاالجؼ و ًّل غيؼ ةیكحؼ در ىضیي قتکَُای صـگؼ ىّردی جضلق یاةغ .پؼوجکمُای ىـیؼیاةی
ؿهـهَ ىؼاجتی و زيعآوری دادهُا ،ةَ یك ؿازىاندُی ىتحٍی ةؼ ظّقﮥ صـگؼُا دالنث ىیکٍٍغ ةًَّری کَ جؼکیب و جسيیع
دادهُا ىيکً گؼدیغه و ىٍسؼ ةَ ذظیؼه كاةمجّزَ اٌؼژی ىیقّد .در ؿاظحار ؿهـهَ ىؼاجتی قتکَُ ،ؼ ظّقَ یك رُتؼ دارد کَ
ةَ آن ؿؼظّقَ گفحَ ىیقّد و ةًَّرىػيّل کارُای ویژهای( ىذم جؼکیب و جسيیع دادهُا) را اٌسام ىیدُغُ .يچٍیً جػغادی
گؼه ىػيّنی( (SNدر ُؼ ظّقَ ةَغٍّان اغىای آن ظّقَ وزّد دارٌغ[6].

-1-5يﻇبیﻒ کلی حسگرَب
قتکَُای صـگؼ ةیؿیو در ًّل دوره ُای ًؼاصی و پیاده ؿازی ةا چٍغیً چانف ویژه ىّازَ ُـحٍغ .ایً چانكِا ىكاةَ
ىكکالجی اؿث کَ كتال ُو در قتکَ ُای ىّةایم ؿیار وزّد داقحَ و ًتیػی اؿث کَ ةـیاری از ایغه ُای ىؼجتي( ىذم ىّرد
جّزَ كؼار دادن پؼوجکم ُای ظّقَ ةٍغی و  )...از ایً زىیٍَ انِام گؼـحَ قّد .كاةم ذکؼ اؿث ،در قتکَ صـگؼ ةیؿیو ،
كاةهیث ىضغود گؼه ُای صـگؼ(ىذم اٌؼژی ةاًؼیٌ ،ؼخ اٌحلال ،ؿعث اـؽار پؼدازش و صاـظَ اؿحفاده قغه و )...ةا قؼایي ویژه
واةـحَ ةَ ىٌٍلَ ،آىیعحَ قغه و دو غاىم کارایی اٌؼژی و كاةهیث ىلیاس پػیؼی را ةَ ىؼاجب ةضؼاٌیحؼ ىیٍيایغ(قایان ذکؼ اؿث
کَ در قتکَ ُای قتکَ صـگؼ ةیؿیو  ،پكحیتاٌی از ؿیاری صحی اگؼ كاةم ازؼا ةاقغ ،ـاکحّر ةضؼاٌی ٌیـثُ ).يچٍیً
ىكکم اـؽایف ًّل غيؼ قتکَ ،جضث ىضغودیحِای ـّق انػکؼ ،زىاٌی دقّارجؼ ظّاُغ ةّد کَ كؼار ةاقغ ایً ىكکم ،ـلي ةَ
کيك جکٍیکِای ؿٍحی ،ةؼًؼف قّد[7].

-2-5دستٍ بىذی پريتکﻞ َبی رد یببی
ةَ ًّر کهی پؼوجکم ُای ىـیؼیاةی ةَ  4دؿحَ جلـیو ىی قٌّغ:
-1-2-5پريتکﻞ َبی بر پبیٍ مًقعیت
ُغف ایً ٌّع پؼوجکم ایً اؿث کَ ةا اؿحفاده از اًالغات ىکان و ىّكػیث گؼه ُای صـگؼ ،غيهیات اٌحكار پیام را ـلـي در
ٌـّاصی جػییً قغه ای اٌسام دٍُغ و از ًؼـی ةؼای دریاـث اًالغات ىّرد ٌیاز ،ـلي گؼه ُایی کَ در ٌاصیَ ىكعل قغه كؼار
دارٌغ ،ىی جّاٌٍـغ اًالغات ارؿال ٌيایٍغ .ةا ایً قؼایي ةَ راصحی ىی جّان اٌؼژی زیادی را در کم قتکَ ذظیؼه ؿازی کؼد.
اؿحفاده کؼدن از انگّریحو ُای ىـیؼیاةی ةؼ پایَ ىّكػیثٌ ،یازىٍغ جسِیؽات جكعیل ىّكػیث ىی ةاقغ .در ٌِایث ىّزب ةاال
رـحً ُؽیٍَ کـار در قتکَ ُـای صــگؼ ةیـیو ظّاُغ قغ ] . [8,9اؿحفاده از پؼوجکم ُای ىـیؼ یاةی داده ىضّر ٌـتث ةَ
آٌِا ىلؼون ةَ مؼـَ جؼ اؿث.
-2-2-5پريتکﻞ َبی مسیریببی آگبٌ از کیفیت سريیﺲ ي ﺟریبن َبی ترافیکی
ایً پؼوجکم ُا ةَ ٌضّی ًؼاصی قغه اٌغ کَ ؿؼویـی را کَ ارائَ ىی کٍٍغ دارای کیفیث كاةم كتّنی ةاقـغ و ةـؼای
کارةؼدُـای در ٌظؼ گؼـحَ قغه کیفیث ىّرد ٌظؼ را جاىیً کٍغ.

-3-2-5پريتکﻞ َبی رد یببی دادٌ محًر
در پؼوجکم ُای داده ىضّر زىاٌی کَ چاُك یك پؼس و زّ زِث زيع آوری داده ُا ىی ـؼؿحغ ُؼ صـگؼ ىتـغاء کـَ
داده ُـای ىٍاؿب در اظحیار دارٌغ ةا ارؿال داده ُا ةَ چاُك ةَ مّرت ىـحلم از ؿایؼ صـگؼ ُا پاؿط ىی دٍُـغ].[11
ةٍـاةؼایً ٌیـازی ةـَ آدرس دُی ؿؼاؿؼی ٌتّده و از روش آدرس دُی ىضهی ةؼ پایَ ىّكػیث اؿحفاده ىی کٍٍغ] .[11در ایً
پؼوجکم ُا زىاٌی کَ گؼه ُـای صـگؼ ىتغا داده ُای ظّد را ةَ چاُك ارؿال ىی کٍٍغ ،صـگؼ ُای ىیاٌی ىی جّاٌٍـغ ةػىـی
اقـکاالت جسيیـع را ةـؼ روی داده ُـای ىٍحكؼ قغه از صـگؼ ُای چٍغگاٌَ ىتغاء ازؼا و داده ُای ىسحيع قغه را ةَ چاُك
ارؿال کٍٍغ ،ایـً پـؼدازش ىـی جّاٌـغ ةـَ ذظیـؼه اٌؼژی ىٍسؼ قّد .زیؼا اٌحلال ُای کيحؼی زِث ارؿال داده ُا از ىتغا ةَ
چاُك ٌیاز اؿث ] .[12نـػا از ٌظـؼ ُؽیٍـَ ىلـؼون ةـَ مـؼـَ ظّاُغ ةّد  .در ایً پؼوجکم ىتحٍی ةؼ داده انگّریحو ُایی کَ
وزّد دارد ةَ مّرت ىـٌش ُـحٍغ کَ ةؼظی از آٌِـا غتارجٍـغازEnergy-aware ،SPIN ،Gossiping ،Flooding :
 routingو ...

قکم 1ىـیؼیاةی چٍغپؼقﮥ ىـٌش
-4-2-5پريتکﻞ َبی ردیبة آگبٌ از اورشی
ایً پؼوجکم ُا از ظاٌّاده پؼوجکم ُای داده ىضّر ُـحٍغ ،ىيکً اؿث ةیً گؼه ىتغاء و ىلنـغ ىــیؼُای ىعحهفـی
وزـّد داقـحَ ةاقغ و ُؼ ىـیؼی از ٌظؼ ىیؽان ىنؼف اٌؼژی ةا ىـیؼ دیگؼ ىحفاوت اؿث .در ایً پؼوجکم ُـا یـك جـاةع
اصحيـال جّنیـغ ىـی قـّد و از ىـیؼُای ىّزّد ةؼ اؿاس جاةع یکی از ىـیؼُا را اٌحعاب ىی کٍغ ایً جاةع اصحيال امّال از
راةٌَ ای اؿحفاده ىیکٍ غ کَ یا ةَ مّرت رویکؼد جنادـی ةَ اٌحعاب ىـیؼ ةیً ىتغا و ىلنغ در قتکَ صـگؼ ةیؿیو ىیپؼدازٌغ
یا ةؼ اؿاس یك ؿؼی از ـاکحّرُایی کَ ةؼای پؼوجکم رد یاةی دارای اُيیث ةیكحؼی ىیتاقٍغ اؿحفاده ىیگؼدٌغ در واكع ةـحگی
ةَ ٌّع کارةؼد و اُغاف ىـیؼیاةی ٌّع پؼوجکم ىّرد اؿحفاده در قتکَ صـگؼ ةیؿیو ٌیؽ جؾییؼ ظّاُغ کؼد اىا ًتق ةؼرؿی
اٌسام قغه در ایً جضلیق ُیچ کغام از پؼوجکهِای ردیاةی ـػهی ةَ ىـئهَ ىـیؼیاةی در کٍار ةِیٍَ ؿازی پّقف ٌپؼداظحٍغ از

ایٍؼو اُيیث ىـئهَ ةِیٍَ ؿازی پّقف در ٍُگام جكکیم و اؿحفاده ىـیؼُا ةؼای اروای اُغاف پّقف در کٍار ىـیؼیاةی در
قتکَُای صـگؼ ةیؿیو کاىال ىكِّد ىیتاقغ].[13

 -6پﺲزمیىٍی مسئلٍی پًشش
ةَ ًّر ىػيّل ،صـگؼُا ةا جػغاد اٌتّه و ىٍاًق ؿٍسف ةیً ٌلاط ىساور ُيپّقاٌی دارٌغ کَ ةَ جػغاد زیاد صـگؼُا
ىٍحِی ظّاُغ قغ .از ایً رو ،ىیجّاٌیو جػغادی از صـگؼُا را کَ كادر ةَ جىيیً پّقف کاىم ٌاصیَ ُـحٍغ ـػال کٍیو و
ةؼظی گؼه ُای ىازاد را ةؼای ذظیؼة اٌؼژی ظاىّش کٍیو .غالوه ةؼ ایً ،جػییً جػغاد صغاكم صـگؼُای ـػال ،ةَ ىیؽان پّقف
ىّرد ٌیاز و ؿٌش آن ةـحگی دارد .چٍاٌچَ ُؼ ىّكػیث ایً ٌاصیَ از ًؼیق دؿث کو  kصـگؼ (1

 )kىّرد ةؼرؿی كؼار

گیؼد ،گفحَ ىی قّد کَ قتکﮥ صـگؼ ةَ مّرت قتکﮥ صـگؼ ةا پّقف  kجایی اؿث کَ در آن ُ kيان ىیؽان پّقف اؿث.
غالوه ةؼ ایًٍُ ،گاىی کَ پّقف کيحؼ از  111درمغ ةاقغ در ٌحیسَ قکافُایی در ٌاصیَ ىّرد ةؼرؿی وزّد دارد ،یػٍی
ٌلاًی ُـحٍغ کَ در ایً ٌاصیَ جضث پّقف كؼار ٌگؼـحَاٌغ .ظِّر ایً قکافُا ىیجّاٌغ ةَ واؿٌﮥ ٌاکاىی صـگؼُا یا ٌاجّاٌی
آٌِا ةاقغ].[14

-7شبیٍ سبزی آزمبیش َب
ایً قتیَ ؿازی یك ىٌٍلَ  251×251ىحؼ ىؼةع را در ٌظؼ ىی گیؼد ،کَ در آن ،جا  3111ؿٍـّر ةَ ًّر یکٍّاظث و ةَ
مّرت جنادـی جّزیع قغه اٌغ و ىضغوده ؿٍسف ُؼ ؿٍـّر  25ىحؼ اؿث .ةا در ٌظؼ گؼـحً = a1 = 1.5, a1 = 1, b1
 ، 1.5, b1 = 1در ىػادنَ ٌ 17-4ؼخ پّقف  WSNىـحلؼ در قکم ٌ 8-4كان داده قغه اؿث.
1

قکم 2ىیؽان پّقف در ىلاةم زىان وكحی کَ جػغاد گؼه ُا ةؼاةؼ اؿث ةا 2111 - 1511 - 1111و 3111

در یك ىضیي واكػی دالیم قکـث ةـیاری از زيهَ قکـث ىاژول ُا (ىاٌٍغ ارجتاًات و ؿٍسف ىاژول) ةَ غهث ىكکالت
ـؼآیٍغ ؿاظث ،ادؼات زیـث ىضیٌی  ،قؼایي زّی ،کاُف كغرت ةاجؼی و ظارج ةّدن از داىٍَ ارجتاًات قتکَ وزّد دارد .گؼه
ُای قکـث ظّرده(ٌاکارآىغ یا ظؼاب) ىيکً اؿث ( QoSکیفیث ظغىات) ُ WSNا(قتکَ ُای صـگؼ ةی ؿیو) را کاُف
دُغ .از ایً رو ،الزم اؿث کَ جادیؼ ظؼاةی گؼه ُا روی پّقف ُ WSNا را ىٌانػَ و ةؼرؿی کٍیو .ةؼای ایً ىٍظّر ،ىا ـؼض
ىی کٍیو کَ قتکَ یك قکـث(ظؼاةی) ةا ٌؼخ  1.11از گؼه ُای ىّزّد را جسؼةَ کٍغ .ؿپؾ ىا ةؼرؿی ىی کٍیو کَ چگٌَّ
ایً قکـث ةؼ قاظل پّقف در ًّل زىان جادیؼ ىی گػارد.
ىا ىی جّاٌیو در قکم( – 3انؿ) ةتیٍیو کَ ،زىاٌی کَ جػغاد گؼه ُای ىـحلؼ  1111اؿثٌ ،ؼخ پّقف ةٌّر كاةم جّزِی
جّؿي ایً ٌؼخ قکـث کاُف یاـحَ اؿث .اىا در قکم( -3ب ) دیغه ىی قّد ،زىاٌی کَ جػغاد گؼه ُا  1511اؿثٌ ،ؼخ
قکـث  1.11جادیؼ کيحؼی ةؼ روی ٌؼخ پّقف ىٌٍلَ دارد .ایً ٌحیسَ اٌحظار ىی رود ،ةَ دنیم ایٍکَ در ىّرد جؼاکو ةاال ةؼای
گؼه ُای ىـحلؼ ،ـلغان گؼه ُای قکـث ظّرده ةَ راصحی جّؿي گؼه ُای دیگؼ زتؼان ىی قّدُ .ياٌٌّر کَ در ایً دوقکم
در انؿ و ب دیغه ىی قّد ،جػغاد ةیكحؼ گؼه ُای ىـحلؼ جادیؼ كاةم جّزِی روی پّقف ىٌٍلَ ٌغارد.

(انؿ)

(ب)
قکم  3ادؼ ؿّء گؼه در ٌـتث پّقف(انؿ) جػغاد  1111گؼه ُای ىـحلؼ ( -ب)جػغاد  1511گؼه ىـحلؼ

در صال صاوؼ ،ىا ٌحایر قتیَ ؿازی دیگؼ ةيٍظّر ةؼرؿی جادیؼ اـؽایف جػغاد گؼه ُا روی ًّل غيؼ قتکَ را ةیان ىی
کٍیوُ .ياٌٌّر کَ در قکم ٌ 4كان داده قغه اؿث ،ةا ایً کار ًّل غيؼ قتکَ را ةا یك ىکاٌیـو ىنؼف اٌؼژی کارآىغ
اـؽایف ىی دُغ .در واكع ،روش پیكٍِادی ـلي یك جػغاد صغاكم از گؼه ُای ىّرد ٌیاز ةؼای ىٌٍلَ پّقف را ـػال ٌگَ ىی
دارد .ةَ ایً ىػٍی کَ ،پّقف ىؼاكتث ىی قّد جا ُيیكَ در یك ؿٌش كاةم كتّل ٌگَ داقحَ قّد ،اىا ىا از ایٍکَ گؼه ُای
دیگؼ ـػال ةاقٍغ ،زهّگیؼی ىی کٍیو  .ةغیِی اؿث کَ ایً ىی جّاٌغ ًّل غيؼ قتکَ را ًّالٌی کٍغ.

قکمًّ 4ل غيؼ قتکَ در ىلاةم جؼاکو گؼه

ةؼای ىلایـَ غيهکؼد انگّریحو ُای  CAOPو  PEASو  CCPو OGDCقتیَ ؿازی دیگؼی در یك ىٌٍلَ 51×51
ىحؼ ىؼةع اٌسام قغ کَ در آن جا  1111صـگؼ ةَ ًّر جنادـی ىـحلؼ قغه اٌغ .ىضغوده ؿٍسف ُؼ ؿٍـّر  11ىحؼ اؿثٌ .ؼخ
پّقف در ةؼاةؼ جؼاکو گؼه ةؼای ىغل ؿٍـّر اصحيانی در قکم ٌ 5كان داده قغه اؿث .ایً قکم ٌكان ىی دُغ کَ ةػغ از یك
ىؼصهَ گػرا اونیَ COAP ،ةِحؼ از انگّریحو ُای دیگؼ غيم ىی کٍغ].[15

قکم 5ىیؽان پّقف در ىلاةم جؼاکو گؼه

در قکم ُ 6يان گٌَّ کَ ىی ةیٍیو روٌغ اـؽایف گؼه ُا را د اریو کَ ةا ایً کار در اةحغا ىی جّاٌیو ةَ ؿادگی ارجتاط ةیً
قتکَ را ةیكحؼ کٍیو و ُيیً ىّوّع ةاغخ اـؽایف ُؼ چَ ةیكحؼ ذظیؼه اٌؼژی و ُيچٍیً ًّل غيؼ قتکَ ظّاُغ قغ.

قکم  6اـؽایف جػغاد گؼه ُا و اـؽایف ًّل غيؼ کم قتکَ

در قکم ٌ 7حایر ظٌاُا و ُيچٍیً ىلایـَ ةی ً ًّل غيؼ قتکَ و ٌحایر ىعحهؿ را در اةػاد ىعحهؿ ةؼرؿی ىی کٍیو کَ

دكیلا ىحّزَ قّیو کَ ةایغ چَ روٌغی را دٌتال کؼد جا ةَ ٌحیسَ دنعّاه رؿیغ.
در ایً ٌيّدار روٌغ ةِیٍَ ؿازی ُيؼاه ةا ظٌا ىكعل قغه اؿث کَ ٌكان دٍُغه اوواع دكیق کار ىی ةاقغ.

قکمٌ 7يایف روٌغ ةِتّد ةا ىلایـَ ةیً انگّریحو ُای ىعحهؿ و انگّریحيی اٌحعاةی

-7وتیجٍ گیری
ُيیٌٍّر کَ در ایً پایان ٌاىَ دیغیو ةا اؿحفاده از انگّریحيِای جکاىهی ىیحّان ُؽیٍَ جاةع ةِیٍَ ؿازی جؼکیتی را زِث
ةِیٍَ ؿازی ىنؼف اٌؼژی و زىان زٌغه ةّدن گؼه ُا و پّقف قتکَ و ُيیٌٍّر ىـیؼیاةی را ةَ مّرت چكيگیؼی کاُف داد
چؼا کَ اگؼ كؼار ةّد جياىی صانحِای ىعحهؿ را ةؼای صم ىـئهَ ةِیٍَ ؿازی چٍغ ىػیاره (ـاکحّره) در ٌظؼ ةگیؼیو در ایً
مّرت زىان و ُؽیٍَ ىضاؿتاجی ةؼای یاـحً ةِحؼیً جؼکیب قتکَ ةـیار ةیكحؼ از رویکؼدُای جکاىهی ىیكّد در ويً چّن
ةؼای ارؿال ُؼ داده جّؿي ُؼ گؼه ةایغ ةِحؼیً ىـیؼ ارؿال ةَ چاُك جّؿي آن گؼه ىكعل قّد پؾ ةایغ ىضاؿتَ ىسغد
جياىی ىـیؼُای ىيکً ةؼای آن گؼه جا ىلنغ ةؼرؿی قّد کَ اگؼ كؼار ةاقغ ُيَ ىـیؼُا ةؼرؿی قّد و ـامهَ ةیً آن گؼه جا
چاُك زیاد ةاقغ جػغاد ىضاؿتات ةـیار زیاد و ُؽیٍَ و زىان ىضا ؿتاجی ةـیار ةاال ىیؼود اىا ةا رویکؼدُای جکاىهی ارائَ قغه در
ایً ـنم ایً ُؽیٍَ و زىان ةَ مّرت چكيگیؼی کاُف ىی یاةغ .
ىـئهَ دیگؼی کَ ةایغ ةَ آن جّزَ کؼد ایً اؿث کَ انگّریحو جتؼیغ قتیَ ؿازی قغ ةـیار ةِحؼ از انگّریحو ژٌحیك در صم
ىـئهَ ةِیٍَ ؿازی  ،ةؼ آىغ و ایً ىـئهَ ةَ غهث وزّد جاةع اصحيانی ىّزّد در ایً انگّریحو ىیتاقغ.و ُياٌٌّر کَ از ٌحایر

ةَ وؿیهَ گؼه ُای اٌحعاب قغه انگّریحو جتؼیغ قتیَ ؿازی قغه اـؽایف، َىكعل اؿث ىیؽان ًّل غيؼ و پّقف قتک
.چكيگیؼی یاـحَ اؿث
پیكٍِاداجی ةؼای کارُای آیٍغه
: آٌچَ ةؼای کارُای آیٍغه در اداىَ ایً جضلیق ىیحّان غٍّان ٌيّد قاىم ایً ىّارد اؿث
 اؿحفاده از انگّریحيِای جکاىهی دیگؼ ةؼای صم ىـئهَ ةِیٍَ ؿازی ایساد و اٌحعاب ىـیؼ ُياٌٍغ انگّریحو ركاةث-1
 ىیتاقغ... انگّریحو ـاظحَ و، اؿحػياری
اؿحفاده از ىػیارُا (ـاکحّرُا)ی ةِیٍَ ؿازی دیگؼی ٌظیؼ ىیؽان اٌؼژی ىّزّد در ىـیؼ اٌحعاةی و جػغاد گؼه ُای-2
ىّزّد در ىـیؼ ةؼای اٌحلال داده ُا ةَ چاُك
صم ىـئهَ ةِیٍَ ؿازی ایساد و اٌحعاب ىـیؼُا در ىغل چاُك ىحضؼك-3
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